31e Algemene Vergadering
In de 31e Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Instelling Pokrof op zaterdag 19 maart 2011 in ’s Hertogenbosch kwamen de volgende zaken aan de orde.
Er zal door een student informatica in samenwerking met de webmaster gewerkt
worden aan vernieuwing van de website. Halverwege 2011 hopen de beide heren
het resultaat te kunnen presenteren
De al lang niet meer in gebruik zijnde iconostase van Amsterdam is geschonken aan
de Bulgaarse gemeenschap in Den Haag. Deze zal worden geplaatst in de kapel aan
de Bakkerstraat.
De heer Rijnenberg is door functieverandering in zijn werk niet meer in staat zijn bestuurslidmaatschap te continueren. Er hadden zich geen kandidaten aangemeld en
er was ook niemand voorgedragen. Hopelijk kan in de loop van het jaar de vacature
alsnog worden ingevuld.
De voorzitter bedankte de heer Rijnenberg voor zijn bijdrage als bestuurslid.
Naar aanleiding van te treffen maatregelen ter vervanging van een bestuurslid in de
periode van ziekte en herstel, wil het bestuur overgaan tot een verdere verdeling van
enkele bestuurstaken. Dit betreft het secretariaat, het penningmeesterschap, de
roostercoördinatie en het webbeheer.
De Jaarstukken van 2010 - bestaande uit het Jaarverslag en de Balans en Resultatenrekening - werden besproken en goedgekeurd.
Uitvoerig werd gediscussieerd over een andere manier van bepaling van de hoogte
van de jaarlijkse contributie. Daarbij werd gedacht aan een bijdrage afhankelijk van
het profijtbeginsel: een bijdrage naar gelang het aantal diensten per jaar. Er werd
uiteindelijk besloten geen veranderingen aan te brengen in de huidige werkwijze: een
voor alle gemeenschappen gelijk bedrag, jaarlijks vast te stellen naar aanleiding van
de begroting.
De landelijke viering zal dit jaar gehouden worden in Utrecht op zondag 16 oktober in
de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat.
De werkgroep Officie is bezig geweest met het begrafenisritueel. Dit is inmiddels al
een keer gebruikt. Is zeer goed verlopen. Er is ook een Nederlandse versie.
De groep zal worden uitgebreid met de heer Dankloff.
De PR-groep is opgeheven. De werkgroep ziet geen taken meer voor een centrale
commissie. De voorzitter blijft wel beschikbaar voor adviezen.

